
 
 
 

«10/3» 14 marzec 2022  
 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

Wojna rozpoczęta przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie weszła w płonącą fazę. 
Z każdym dniem wzrasta liczba ofiar rosyjskiej agresji. Oprócz deklarowanej przez Rosję 
„demilitaryzacji”, która przewidywała jedynie zniszczenie wszystkich celów wojskowych na 
Ukrainie, niszczy ona pokojowe miasta i wsie. Ludzie są zmuszani do szukania schronienia w 
spokojniejszych miejscach, ale nie wiadomo, jak długo pozostaną bezpieczni. Niektórzy 
zdesperowani migranci proszą o łaskę i azyl za granicą. 

 

Realizując swoją misję z powołaniem społecznym, notariusze Ukrainy nadal 
sporządzają akty notarialne dla społeczeństwa w warunkach wojny. Bardzo często są proszeni 
o konkretne porady dotyczące warunków pobytu w obcym kraju osób wyjeżdżających z 
Ukrainy w wyniku działań wojennych. A są to głównie kobiety z małymi i nieletnimi dziećmi 
oraz osoby starsze. 

 

Ponieważ informacje z różnych źródeł są dość ogólne, a czasami niekompletne lub 
sprzeczne, Izba Notarialna Ukrainy prosi o podanie, w miarę możliwości, dokładnych i 
praktycznych danych, specyficznych dla Pana kraju, w następujących kwestiach: 

 

1. Jakie dokumenty musi przedstawić obywatel Ukrainy, aby zalegalizować swój pobyt w Pana 
kraju, w tym małe i małoletnie dzieci? 

 

2. Czy w Pana kraju są jakieś wymagania dotyczące składania dokumentów (wniosków) rodzica 
(rodziców), którzy nie towarzyszą dziecku za granicą? 

 

3. Co jest potrzebne, aby takie dziecko umieścić w placówce oświatowej i kontynuować naukę 
(przedszkole/szkoła itp.)? 

 

4. Jak uzyskać azyl lub pobyt czasowy? 

 

5. Z kim powinien się skontaktować obywatel Ukrainy (dokładne dane kontaktowe, numery 
telefonów, strony internetowe)? 

 

6. Jaki status może uzyskać obywatel Ukrainy i jak długo trwa jego rejestracja? 

 

7. Co zapewnia ten status (okres ważności, wysokość pomocy społecznej, prawo do 
zatrudnienia, nauki dzieci itp.)? 

 

8. Czy udzielana jest pomoc medyczna i co obejmuje? 

 

9. Czy Pana kraj ma odpowiednie instrukcje dla tych osób? 



 

10. „Gorąca linia” – gdzie można uzyskać informacje na temat pomocy w nagłych wypadkach? 

 

11. Kontakty do organizacji (wolontariusze, organizacje pozarządowe, pomoc humanitarna). 

 

Prosimy również o informację, czy jest możliwe, aby notariusz ukraiński, który znalazł 
się w wyniku wojny w trudnej sytuacji, mógł w Państwa kraju otrzymać pomoc bezpośrednio 
od Państwa krajowej organizacji notarialnej w celu rozwiązania problemów związanych z 
pobytem czasowym. Z kim można się skontaktować w razie potrzeby (osoby kontaktowe, ich 
dane kontaktowe)?  

 

 Mając na uwadze pilną potrzebę wyjaśnienia tych informacji, prosimy, jeśli jest taka 
możliwość, o przesłanie ich w języku ukraińskim lub rosyjskim, francuskim lub angielskim.  

 
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. 

 

     Z poważaniem, 

 

Prezes 

Volodymyr MARCHENKO 


